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 ÎN TOATE MASIVELE MONITORIZATE   RISC 3 - însemnat

Descrierea riscului
Riscul de declanșare a avalanșelor va fi în creștere în intervalul următor. Principalele elemente de 

risc, vor fi reprezentat de stratul consistent de zăpadă proaspătă care se va depune peste crustele de 
îngheț prezente momentan la suprafață și de plăcile de vânt ce se vor forma, îndeosebi pe versanții cu 
expunere estică, nord-estică și nordică. La altitudini înalte, pe creste, se vor forma noi cornișe, de 
dimensiuni însemnate, care la supraîncărcări se pot rupe, determinând și declanșarea de avalanșe.

Stratul de zăpadă
Stratul de zăpadă existent este consolidat în cea mai mare parte, iar la suprafață sunt formate 

cruste de îngheț. Peste aceste cruste, în intervalul următor, se va depune un strat consistent de zăpadă 
proaspătă. Vântul puternic va forma plăci de vânt pe versanții cu expunere estică, nord-estică și nordică 
iar în zonele adăpostite, noi depozite însemnate de zăpadă. 

Răcire accentuată. 
Ninsori viscolite, strat 
consistent de zăpadă 

proaspătă. 
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Evoluția vremii din intervalul 20.03.2020 ora 16 - 21.03.2020 ora 16
Vremea a fost în general frumoasă și caldă. Cerul a fost variabil, cu unele înnorări temporare. În 

Munții Bucegi, pe creste, s-a semnalat ceață. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare 
de 45-60 km/h în zona înaltă din Carpații Meridionali. Stratul de zăpadă a scăzut cu 1...7 cm. 

Grosimea stratului de zăpadă în 21.03.2020, ora 14:

Carpaţii Meridionali: 161 cm la Bâlea-Lac, 56 cm la Vf. Omu, 33 cm la Cuntu, 24 cm Vf. Țarcu, 16 cm 
la Parâng, 11 cm la Păltiniș, discontinuu la Predeal și Sinaia;

Carpaţii Orientali: 66 cm la Vf. Călimani, 39 cm la Lăcăuți, 23 cm la Bucin, 11 cm la Vf. Ceahlău-Toaca, 
2 cm la Iezer; 

Carpaţii Occidentali: 32 cm la Semenic, 2 cm la Vf. Vlădeasa 1800 m, discontinuu la Stâna de Vale, 
Vlădeasa 1400 m și Băișoara    

meteorolog: Cristian Grecu

Vremea se va răci accentuat și va fi în general închisă. Cerul se va acoperi treptat și va ninge pe 
arii relativ extinse. Ninsorile vor fi mai abundente, în prima parte a intervalului în Carpații Orientali iar 
apoi și în Meridionali și Occidentali. Cantitățile de apă cumulate, vor depăși local 25-30 l/mp iar stratul 
de zăpadă nou depus va fi consistent. Vântul va sufla în general moderat cu intensificări temporare de 
peste 80-90km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.   

Temperaturi prognozate: 21.03.2020 ora 20 - 22.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -7 la -4 gr. C; temperaturi maxime: -7 la -4 gr. C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -4 la -1 gr. C; temperaturi maxime: -4 la 0 gr. C 

Temperaturi prognozate: 22.03.2020 ora 20 - 23.03.2020 ora 20:
Peste 1800 m: temperaturi minime: -14 la -11 gr. C; temperaturi maxime:-11 la -8 gr. C 
Sub 1800 m: temperaturi minime: -11 la -7 gr. C; temperaturi maxime: -8 la -4 gr. C 

Vânt la peste 2000 m: moderat cu intensificări temporare de peste 80-90 km/h, din sector vestic în 
prima zi a intervalului, apoi din sector sudic.

Izoterma de 0 grade:  1900 m la începutul intervalului, în scădere.  

   

Prognoza vremii în intervalul 21.03.2020 ora 20 - 23.03.2020 ora 20



Legendă

Zăpadă viscolită cu formare de 
plăci de vânt

Alunecarea întregului strat

Zăpadă proaspătă

Strat de instabilitate

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor

Căsuțele marcate cu gri 
reprezintă expoziția 
versanților cu risc 

Zăpadă umedă


